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Amicorum colloquia absentium.
Przyjaźń i epistolografia w humanistycznej 
respublica litteraria

 W opublikowanych pod koniec XVIII w. Curiosities of Literature, an-
gielski pisarz i krytyk Isaac D’Israeli, ojciec późniejszego premiera Wielkiej 
Brytanii Benjamina Disraeli’ego, pisał:

Rzeczpospolita uczonych (Republic of Letters) jest bardzo starej daty. Wydaje 
się, o czym świadczą wspomniane przez Józefa [Flawiusza] słupy, na których 
wyryto początki nauk  1, że istniała już przed potopem. W każdym razie nie 
można zaprzeczyć, że tuż po tej wielkiej katastrofie nastąpił rozkwit nauk. Ni-
gdy nie było większego, lepiej zaludnionego, bardziej wolnego i sławnego pań-
stwa: obejmowało cały glob ziemski i składało się z ludzi reprezentujących każ-
dy naród, stan, wiek i płeć. Byli oni gruntownie zaznajomieni ze wszystkimi 
językami, zarówno żywymi jak i martwymi. Uprawiali zarówno literaturę jak 
i sztukę, było wśród nich także miejsce dla zajmujących się techniką. Nie mo-
gli się jednak poszczycić wyznawaniem jednej religii, a ich obyczaje, jak w każ-
dym państwie, były mieszanką dobrych i złych: niekiedy były nadzwyczaj po-
bożne, a czasami szalenie bezbożne. 
 Polityka w tym państwie polega raczej na słowach, niejasnych maksymach 
i pomysłowych refleksjach niż na działaniu i jego skutkach. Ludzie ci zawdzię-
czają całą swoją moc błyskotliwej elokwencji i  sile argumentów. Ich wymia-
na handlowa ma doskonale intelektualny charakter, a  bogactwo jest bardzo 
umiarkowane. Całe swe życie dążą do chwały i nieśmiertelności. Ubiór ich nie 
jest bynajmniej wspaniały [...]. Są podzieleni na wiele sekt, których, jak się wy-
daje, przybywa z dnia na dzień. Państwo dzielą między siebie filozofowie, leka-
rze, teolodzy, prawnicy, historycy, matematycy, mówcy, gramatycy i poeci, któ-
rzy rządzą się swoimi prawami. Wyroki w tym kraju ferują krytycy, nierzadko 
w sposób bardziej surowy niż sędziowie. Ludzie jęczą pod tyranią tych rządców, 
zwłaszcza gdy są kapryśni i postępują według swego widzimisię. [...] Największą 
karą dla obwinionych jest wstyd: stracić reputację to dla tych ludzi tyle co stra-
cić życie. [...] Sława zależy od opinii publicznej, która jednak często jest ślepa 

1 Zob. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela II, 3.
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i feruje wyroki z nadmiernym pośpiechem, co wzbudza głośne skargi i szemra-
nie w całej rzeczypospolitej. Dominujące w tym państwie wady to uprzedzenia, 
próżność, pycha, zazdrość i  oszczerstwa. Jest jeszcze choroba typowa dla jego 
mieszkańców, zwana głodem, która często powoduje spustoszenie w całym kra-
ju. Republika ta cierpi też z powodu wielu plagiatorów, rodzaju bandytów, któ-
rzy okradają podróżnych. Ci, którzy psują i fałszują książki, są niemniej groźni 
[...]. Można także spotkać niezliczoną liczbę znakomitych próżniaków i sybary-
tów [...]. Są także mizantropi z wrodzoną nienawiścią do ludzi, pedanci siejący 
terror wśród uczniów oraz wrogowie ogłady i dobrych manier. [...] Należy przy-
jąć, że wszystko to można znaleźć w tak rozległym państwie, jak rzeczpospolita 
uczonych, gdzie każdy może mieszkać i żyć zgodnie z własnymi skłonnościami  2.

 Lekko żartobliwy i  zabarwiony ironią ton wypowiedzi skłaniają ku 
temu, by potraktować ją jako jeszcze jedno świadectwo postępującego od 
końca XVII w. „kryzysu świadomości europejskiej”  3, który był też kryzy-
sem idei i instytucji charakterystycznych dla wczesnonowożytnej fazy kul-
tury europejskiej. Do takich niewątpliwie należała idea uniwersalnej, prze-
kraczającej granice etniczne, polityczne, wyznaniowe i stanowe, wspólnoty 
uczonych, przy czym mianem tym chciałbym objąć nie tylko przedstawi-
cieli wąskiej grupy parającej się zawodowo uprawianiem nauki, ale wszyst-
kich ówczesnych ludzi pióra (men of letters). Idea ta, ożywiająca elity 
intelektualne Europy co najmniej od XV w., w XVIII w. była coraz czę-
ściej poddawana w  wątpliwość  4, co nie zmienia faktu (o czym świadczy 
esej D’Israeli’ego), że była powszechnie znana, a od kilkudziesięciu lat jest 
przedmiotem intensywnych studiów  5.

2 [I. D’Israeli], The Republic of Letters, [w:] tegoż, Curiosities of Literature, Consisting 
of Anecdotes, Characters, Scetches, and Observations, Literary, Critical and Historical, Lon-
don 1794, s. 48-52. Tekst dostępny także na stronie: http://www.spamula.net/col/archi-
ves/2006/05/the_republic_of.html (dostęp 09.10.2014). Tłumaczenia cytatów, o  ile nie za-
znaczono inaczej, pochodzą od autora artykułu.

3 Zob. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680‑1715, tłum. J. Lalewicz, A. Siemek, 
Warszawa 1974.

4 Zob. K. R. Eskildsen, How Germany Left the Republic of Letters, „Journal of the History 
of Ideas” 65 (2004), nr 3, s. 421-432.

5 Zob. M. Fumaroli, The Republic of Letters, „Diogenes” 36 (1988), s. 129-152; F. Waquet, 
Qu’est‑ce que la République des lettres? Essai de sémantique historique, „Bibliothèque de l’École 
des chartes” 147 (1989), s. 473-502; P. Huber, Gelehrtenrepublik, [w:] Historisches Wörterbuch 
der Rhetorik, hrsg. G. Ueding, vol. 3, Tübingen 1996, kol. 978-989; H. Jaumann, Respublica lit‑
teraria/Republic of letters. Concept and Perspectives of Research, [w:] Die europäische Gelehrten‑
republik im Zeitalter des Konfessionalismus. The European Republic of Letters in the Age of Con‑
fessionalism, hrsg. H. Jaumann, Wiesbaden 2001, s. 11-19; A. Grafton, A Sketch Map of a Lost 
Continent: The Republic of Letters, „Republics of Letters” 1 (2009), nr 1, s. 1-18; S. Graciot-
ti, Polska humanistyczna i  europejska Respublica Litterarum, przeł. A. Kuciak, [w:] Humani‑
tas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. 1: Paradygmaty  – tradycje  – profile historyczne, 
red.  A.  Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009-2010, s.  253-269; K. Pomian, Drugie zjednoczenie 

http://www.spamula.net/col/archives/2006/05/the_republic_of.html
http://www.spamula.net/col/archives/2006/05/the_republic_of.html
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 Najstarszy znany tekst, w którym użyto sformułowania res publica litte‑
raria, to list Francesca Barbara do Poggia Braccioliniego z 6 lipca 1417 r.  6. 
W liście tym autor gratulował znanemu łowcy rękopisów z okazji odkry-
cia nowych manuskryptów, w  tym Institutio oratoria Kwintyliana, a  po-
równując osiągnięcia Poggia na polu nauki z dokonaniami mężów stanu, 
zapytywał:

Czy znajdzie się ktoś tak zawistny, by sądzić, że za bardzo cię wychwalam? 
Kogo zatem wysławiam? Tych mianowicie, którzy najbardziej wspierają i zdo-
bią tę rzeczpospolitą uczonych. Starożytni poświęcali ołtarze, budowali świą-
tynie i  składali ofiarę Liberowi jako wynalazcy wina, które przeważnie jest 
sprawcą rozpusty, gniewu i szaleństwa. My zaś mielibyśmy odmówić choćby 
skromnej pochwały odkrywcom wspaniałych ksiąg?  7

Zdaniem Marca Fumarolego, list ten jest dowodem, że na przestrzeni trzech 
generacji, począwszy od Petrarki, wśród humanistów włoskich idea renova‑
tio litterarum wytworzyła więzy współpracy i  solidarności, które właśnie 
w cytowanym liście otrzymały swoją nazwę: respublica litteraria  8. Inni ba-
dacze są bardziej wstrzemięźliwi w ocenie znaczenia tego listu, zwracając 
uwagę na incydentalny charakter użycia interesującej nas formuły  9, która 
dopiero kilkadziesiąt lat później, na przełomie XV i XVI w., znalazła szersze 
zastosowanie w ówczesnym dyskursie humanistycznym, między innymi na 
karcie tytułowej weneckiego wydania gramatyki Donata z 1491 (Pro impe‑
trando ad rempublicam litterariam aditu novitiis adolescentibus grammati‑
ces rudimenta), w panegiryku ad duces Bavariae Konrada Celtisa z 1492 r. 
i w listach dedykacyjnych Alda Manucjusza z 1502 r.  10 Znajdujemy ją też 

europejskie: „La République des Lettres”, [w:] tegoż, Europa i jej narody, Gdańsk 2009, s. 73-82; 
tenże: Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 2010, s. 253-342.

6 M. Fumaroli, dz. cyt., s. 136; F. Waquet, dz. cyt., s. 475; J. Partyka, Rzeczpospolita uczonych 
Erazma z Rotterdamu i „República literaria” Diego de Saavedry Fajardo: utopia i antyutopia?, 
„Teksty Drugie” 2015, nr 1, s. 108-117.

7 Francisci Barbari et aliorum ad ipsum epistolae ab anno Chr. MCCCCXXV ad annum 
MCCCCLIII nunc primum editae, Brixiae 1743, s. 5: „An quisquam ita invidus erit, ut vos ni-
mium exornari a me censeat? Quos autem orno? Eos nempe, qui huic litterariae Reip. pluri-
ma adiumenta atque ornamenta contulerunt. Libero Patri veteres aram dicare, templa collocare 
et hecatombas facere voluerunt, quia reperiundi vini usus auctor fuisse, quod plerumque libi-
dinis, furoris, insaniae instrumentum. Nos vero praestantissimorum librorum inventoribus vel 
mediocrem honoris gradum negabimus?” (list dostępny także w przekładzie na język angiel-
ski: Two Renaissance Book Hunters: The Letters of Poggius Bracciolini to Nicolaus de Niccolis, 
ed. P.W.G. Gordon, New York-London, Columbia University Press, 1974, s. 196-203). 

8 M. Fumaroli, dz. cyt., s. 137.
9 H. Jaumann, dz. cyt., s. 15.
10 F. Waquet, dz. cyt., s. 476. Zob. też: Conrad Celtis, Panegyris ad duces Bavariae, hrsg. 

J. Gruber, Wiesbaden 2003, s. 16: „malui balbutiendo offendere quam amorem in me vestrum 
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w  Antibarbarorum liber, jednym z  najwcześniejszych dialogów Erazma, 
powstałym jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XV w., ale wydanym do-
piero w 1520 r.  11 Erazm zapewne przyczynił się do upowszechnienia za-
równo terminu, jak i samej idei respublica litteraria, sam zaś w stosunko-
wo krótkim czasie stał się nie tylko jej najbardziej znanym propagatorem 
i przedstawicielem, ale także symbolem i ucieleśnieniem. Nic więc dziwne-
go, że już w 1517 r. biskup bazylejski Christoph von Utenheim w liście do 
Erazma wyraził obawę, że w przypadku jego choroby zamilkną Muzy i cała 
respublica litteraria znajdzie się w niebezpieczeństwie (Dum enim Erasmo 
valetudinis adversae quidpiam incumberet, non dubium si et Musae om-
nes compaterentur omnesque obticescerent, sicque tota respublica littera-
ria periclitaretur)  12, a trzy lata później, w 1520 r., Basilius Amerbach (star-
szy), syn bazylejskiego drukarza Johanna, określił Erazma mianem władcy 
całej uczonej rzeczypospolitej (totius Reip. litterariae monarcha)  13. Dodaj-
my od razu, że ta wyjątkowa pozycja Erazma pośród współczesnych mu 
intelektualistów wynikała nie tylko z popularności jego dzieł i osobistego 
autorytetu, ale także z niezwykłej aktywności w dziedzinie epistolografii, 
która być może w nie mniejszym stopniu niż pozostałe jego dzieła uczyniła 
go, jak sugeruje Lisa Jardin, wzorem nowożytnego literata  14.
 Niezależnie od tego, komu przypiszemy zasługę stworzenia i  upo-
wszechnienia terminu respublica litteraria, jedno nie ulega wątpliwości: 
jest on dziełem renesansowych humanistów i obok takich pojęć jak excel‑
lentia ac dignitas humana, homo artifex, immortalitas in memoria et litte‑
ris czy humanitas  15 wyraża najważniejsze idee i wartości humanizmu, do 
których należy zaliczyć także przyjaźń. Żywotność czy też długie trwanie, 

et in rem publicam litterariam taciturnitate praeterire”; Statii Sylvarum libri quinque, Thebaidos 
libri duodecim, Achilleidos duo, [Venetiis 1502], k. a1v (Aldus Ro[manus] Marco Musuro Creten‑
si): „atque utinam plurimos id genus haberemus reip. literariae benefactores [...]”. 

11 Antibarbarorum D. Erasmi Roterodami liber unus, Basileae 1520, s. 39: „Alii enim lite-
rariam Rem publicam tanquam funditus deletam cupiunt, alii imperium non quidem prorsus 
extinguere, sed arctioribus finibus includere moliuntur”. Por. H. Jaumann, dz. cyt., s. 15. 

12 Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, ed. P. S. Allen, vol. 3, Oxonii 1913, s. 7. 
13 F. Waquet, dz. cyt., s. 476. 
14 Zob. L. Jardine, Erasmus, Man of Letters: The Construction of Charisma in Print, Prince-

ton, N.Y., 1995, s. 147-174. Na temat związków Erazma z rzeczpospolitą uczonych zob. także: 
F. Schalk, Von Erasmus’ Res publica litteraria zur Gelehrtenrepublik der Aufklärung, [w:] tegoż, 
Studien zur französischen Aufklärung, Frankfurt am Main 1977, s. 143-163; P. Burke, Erasmus 
and the Republic of Letters, „European Review” 7 (1999), nr 1, s. 5-17; H. Yoran, Between Uto‑
pia and Dystopia: Erasmus, Thomas More, and the Humanist Republic of Letters, Lanham 2010, 
oraz zbiór studiów: Erasmus and the Renaissance Republic of Letters, ed. S. Ryle, Brepols 2014.

15 Zob. A. Nowicka-Jeżowa, Nurty humanistyczne w kulturze polskiej. Perspektywy historii 
idei, [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. 1: Paradygmaty – tradycje – pro‑
file historyczne, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009-2010, s. 102-113.
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wykraczające daleko poza granice chronologiczne epoki odrodzenia, idei 
uniwersalnej wspólnoty uczonych można więc uznać za jeszcze jeden prze-
jaw żywotności i długiego trwania humanizmu jako takiego, albo też, by 
nawiązać do sformułowanych jeszcze w  1955 r. tez włoskiego historyka 
Delia Cantimoriego, za jeszcze jeden argument przemawiający za istnie-
niem w kulturze europejskiej długiego, obejmującego czasy od Petrarki do 
Jana Jakuba Rousseau, okresu kontynuacji, dla którego najwłaściwszą na-
zwą jest l’età umanistica, „wiek humanizmu”  16. Za tezami włoskiego uczo-
nego kryło się przekonanie, że to właśnie humanizm wywarł decydujący 
wpływ na kulturę europejską aż do przełomu oświeceniowego i rewolucji 
francuskiej, dlatego też może służyć jako nazwa całej wczesnej nowożytno-
ści. Propozycje Cantimoriego spotkały się z różnym przyjęciem, niemniej 
jednak znajdują przynajmniej częściowe oparcie w ustaleniach historyków, 
podkreślających długotrwałe oddziaływanie wypracowanego przez huma-
nistów programu edukacyjnego. Jak pisał Paul Oskar Kristeller, znaczenie 
przypisane studiom humanistycznym jeszcze w XV w. utrzymywało się po-
wszechnie w ciągu XVI wieku i później, a Anthony Grafton, szkicując sto-
sunkowo niedawno mapę „zaginionego kontynentu”, jak metaforycznie 
określił rzeczpospolitą uczonych, za jedną z najważniejszych jej cech uznał 
powszechną formację humanistyczną jej obywateli, przedstawicieli „nowej 
filozofii” (opartego na zasadach matematycznych przyrodoznawstwa) nie 
wyłączając  17.
 Aż do końca XVI w. nie słychać głosów kwestionujących ideę po-
wszechnej reipublicae litterarum. Za jeden z  pierwszych symptomów jej 
erozji i kryzysu uznaje się niekiedy powstałą w 1612, a wydaną w 1655 r. 
satyrę Diega Fajarda de Saavedry La república literaria, w szczególnie nie-
korzystnym świetle przedstawiającą reprezentantów humanistycznej filo-
logii, którzy z czasem – jako uosobienie „pedanterii” – staną się ulubionym 

16 D. Cantimori, La  periodizzazione del Rinascimento, [w:] tegoż, Studi di storia, Tori-
no 1959, s. 340-365.

17 P. O. Kristeller, Ruch humanistyczny, przeł. G. Błachowicz, [w:] tegoż, Humanizm i fi‑
lozofia. Cztery studia, Warszawa 1985, s. 19; A. Grafton, dz. cyt., s. 2: „In pre-modern Europe, 
specialists existed: but even those who proudly described themselves as “mathematicians” or 
“critics” practiced their arts in a broad context. For the whole system of formal education was 
geared to produce generalists. Every learned person became a classicist at school. Specialists in 
the ancient higher faculties – medicine, law, and theology – imported their humanistic training 
into these fields, and changed the humanities by bringing medical, legal and theological per-
spectives to bear on them. And specialists in a more modern sense often did the same. Even the 
most gifted mathematicians studied Greek and Latin and history at school and logic and philo-
sophy at college, before they turned to numbers”.
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obiektem krytyki i ataków ze strony autorów podważających humanistycz-
ny paradygmat nauki  18. 

Nie bierze się już pod uwagę autora – ubolewał pod koniec XVII w. Pierre Bay-
le – który zna doskonale mitologię, poetów greckich, ich scholiastów i który 
wykorzystuję tę wiedzę, aby wyjaśnić lub skorygować jakieś trudne miejsca czy 
rozstrzygnąć pewne kwestie chronologii, geografii, gramatyki itp. Nie tylko 
przekłada się nad lekturę pism takiego autora lekturę takich, w jakich nie ma 
nic podobnego, lecz nadto erudycję tego rodzaju określa się jako pedanterię, 
co jest prawdziwym sposobem zniechęcania wszystkich młodych ludzi, którzy 
mieliby dane, by wnieść jakieś osiągnięcia do badań humanistycznych [...]  19.

 Niezależnie od postępującej dewaluacji humanistycznej erudycji, aż do 
końca wieku XVII, a  nawet przez większą część następnego stulecia, re‑
spublica litteraria pozostała atrakcyjnym, choć zapewne utopijnym, projek-
tem alternatywnym w stosunku do realnie istniejących i zantagonizowa-
nych wspólnot politycznych i wyznaniowych  20. Mimo że była ona przede 
wszystkim normatywną ideą istniejącą w umysłach jej twórców  21, to jed-
nak wpływała do pewnego stopnia na rzeczywiste stosunki w środowisku 
dawnych uczonych i była czynnikiem integrującym je, pozwalając nierzad-
ko faktycznie wznieść się ponad istniejące podziały natury stanowej, po-
litycznej czy wyznaniowej. Jako przykład posłużyć może korespondencja 
sławnego jezuity Atanazego Kirchera i znanego z uczoności protestanckie-
go księcia Brunszwiku i Lüneburga, założyciela słynnej biblioteki w Wol-
fenbüttel, Augusta II (Młodszego). To właśnie przynależność do tej sa-
mej reipublicae litterariae była tym, na co powoływał się wiele razy Kircher 
i  co pozwalało mu, nawet jeśli żywił jakieś nadzieje na nawrócenie księ-
cia na katolicyzm, zachować wyznaniową neutralność i szukać porozumie-

18 C. Hirschi, Piraten der Gelehrtenrepublik. Die Norm des sachlichen Streits und ihre pole‑
mische Funktion, [w:] Gelehrte Polemik. Typen und Techniken wissenschaftlicher Konfliktführung 
um 1700, Hrsg. K. Bremer, C. Spoerhase, Frankfurt am Main 2011, s. 187-193. 

19 Cyt. za: K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, s. 262 (Dictionnaire historique et 
critique, t. 3, Amsterdam 1740, s. 387).

20 Autonomię rzeczpospolitej uczonych jako wspólnoty alternatywnej i niezależnej w sto-
sunku do Kościoła (kościołów) i państwa bardzo mocno podkreślał K. Pomian (jw., s. 253-342), 
choć za M. Fumarolim (dz. cyt., s. 137-143) warto może przypomnieć, że u swoich początków 
respublica litteraria wiele zawdzięczała augustyńskiej koncepcji respublica christiana i średnio-
wiecznym ideałom życia monastycznego: „Respublica literaria stands out against the backgro-
und of Respublica christiana, not in opposition to it but in imitation of it, so to speak, on a li-
terary level. [...] The metaphor Respublica literaria refers not only to the idea of a Church and 
a »mystical body«, but also to the idea of an Order, a scholarly Order transcending borders and 
generations, but an Order without vows and based on an implicit free contract”.

21 H. Jaumann, dz. cyt., s. 16.
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nia na płaszczyźnie naukowej  22. Przekraczanie barier wyznaniowych, jak 
o tym świadczy również korespondencja Józefa Scaligera i Izaaka Causa-
bona  23 czy też – by posłużyć się nieco innym przykładem – przyjacielskie 
relacje między Bazylim Rudomiczem, profesorem i  rektorem Akademii 
Zamojskiej, a  szwedzkim pułkownikiem i  lekarzem Peterem Hammar-
skjöldem  24, reprezentującymi raczej peryferia europejskiej reipublicae lit‑
terariae, nie było czymś wyjątkowym, a choć skala tego zjawiska była różna 
i  zależała od wielu okoliczności, to jednak sugeruje, że respublica littera‑
rum była czymś więcej niż tylko utopijną ideą. Na pewno wątpliwości co 
do tego nie mieli twórcy „Le Journal des sçavans”, gdy w deklaracji pro-
gramowej z 1665 r. pisali, że zadaniem tego periodyku jest powiadamianie 
o tym, co nowego dzieje się w rzeczypospolitej uczonych (Rèpublic des let‑
tres)  25, ani wspomniany już Pierre Bayle, gdy w 1684 r. powoływał do życia 
„Nouvelles de la République des Lettres”, pismo, które na pewien czas stało 
się czymś w rodzaju oficjalnego organu prasowego reipublicae litterariae. 
Nie miał ich również protestancki teolog z Lipska, Johann Georg Pritius 
(1662-1732)  26, gdy w 1698 wydawał dysertację akademicką De republica 
litteraria, w której zdefiniował tę ostatnią jako 

wspólnotę uczonych, zajmujących się uprawą, promocją i upowszechnianiem 
nauk i umiejętności i którą, jako rozproszoną po całym globie ziemskim, moż-
na też nazwać orbis eruditus, litteratus, doctus itp.  27

22 Zob. J. Flechter, Athanasius Kircher and Duke August of Brundswick‑Lüneburg. A Chro‑
nicle of a Friendship, [w:] Athanasius Kircher und seine Beziehungen zum gelehrten Europa seiner 
Zeit, Hrsg. J. E. Fletcher, Wiesbaden 1988, s. 139-195; T. Stäcker, Die Lateinischen Briefe Atha‑
nasius Kirchers an Herzog August Herzog d.J. zu Braunschweig und Lüneburg (1579‑1666) – 
eine Internetedition, http://www.hab.de/publikationen/edok/preprints/2003-11-00_staec-
ker/2003-11-00_staecker.pdf (dostęp 13.10.2014). Zob. też elektroniczna edycja listów na 
stronie: http://diglib.hab.de/edoc/ed000005/startx.htm. 

23 D. van Miert, The Limits of Transconfesional Contact in the Republic of Letters around 
1600: Scaliger, Causabon, and their Catholic Correspondents, [w:] Between Scylla and Charyb‑
dis. Learned Letter Writers Navigating the Reefs of Religious and Political Controversy in Early 
Modern Europe, ed. J. De Landtsherr, H. Nellen, Leiden-Boston 2011, s. 367-407.

24 D. Chemperek, Przyjaźń w twierdzy Zamość („Efemeros czyli Diariusz prywatny” Bazyle‑
go Rudomicza), [w:] Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 
2013, s. 195-196.

25 K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, s. 255.
26 Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 28, Leipzig 1888, s. 602-604.
27 J. G. Pritius, Dissertatio academica de Republica litteraria, Lipsiae 1698, s. 11-12: „Dici-

mus enim, eandem nihil esse aliud, quam illam virorum doctorum societatem, quae circa bonas 
artes et scientias expoliendas, promovendas propagandasque est occupata; quae cum per uni-
versitatem orbis terrarum sit dispersa, alio nomine et orbis eruditus, litteratus, doctus, simili-
terque solet adpellitari”. 

http://www.hab.de/publikationen/edok/preprints/2003-11-00_staecker/2003-11-00_staecker.pdf
http://www.hab.de/publikationen/edok/preprints/2003-11-00_staecker/2003-11-00_staecker.pdf
http://diglib.hab.de/edoc/ed000005/startx.htm
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 W definicji Pritiusa zabrakło wzmianki o istotnym, konstytutywnym dla 
zorganizowanej społeczności – a taką też miała być respublica litteraria – ele-
mencie, mianowicie o komunikacji między jej członkami. Jak każda wspól-
nota, również respublica litteraria musiała umożliwiać swoim obywatelom 
kontakt i przepływ informacji. Zdaniem Herberta Jaumanna, to właśnie za-
gadnienia związane z komunikacją (tzn. jej uczestnicy, centra, kanały, narzę-
dzia, media) w obrębie wczesnonowożytnej wspólnoty uczonych powinny 
stać się prymarnym obiektem badań  28. Niezależnie od kwestii metodolo-
gicznych, nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych (o ile nie naj-
ważniejszym) narzędziem komunikacji między jej członkami była korespon-
dencja, która zdaniem Anthony’ego Graftona stanowiła prawdziwy „układ 
krążenia” (true circulatory system)  29 reipublicae litterariae. Jeśli była ona, jak 
z kolei sugerują Christian T. Callisen i Barbara A. Adkins, wspólnotą wir-
tualną, do pewnego stopnia analogiczną do społeczności funkcjonujących 
współcześnie w internecie  30, to było to przede wszystkim zasługą intensyw-
nej, a niekiedy wręcz zdumiewającej aktywności na polu epistolografii, któ-
rej świadectwem są zachowane do dziś trzy tysiące listów Erazma z Rotterda-
mu, siedem tysięcy Jana Dantyszka czy dziewięć tysięcy Filipa Melanchtona. 
Niewykluczone, że absolutnym rekordzistą w  tej dziedzinie był Nicolas 
Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), którego dorobek szacowany jest na ok. 
10-14 tysięcy listów. Już za życia przyniosły mu one sławę, co więcej, uczy-
niły zeń człowieka-instytucję, swoiste centrum informacyjne rzeczypospo-
litej uczonych, której, zdaniem Pierre’a Bayle’a, stał się „generalnym zarząd-
cą” (procureur général de la littérature)  31. „Totus pene fuit in conscribendis 
epistolis”, jak pisał jego biograf, Pierre Gassendi, do tego stopnia, że brako-
wało mu czasu na czytanie książek  32. Być może z tego samego powodu, jak 

28 H. Jaumann, dz. cyt., s. 12: „Republic of Letters has to be conceived of as part of the Scho‑
larly Culture in the Early Modern Age, primarily under the aspect of its links to community, in 
general of communications, i.e. institutions, ideas and their diffusion, production/reception/
distribution of texts, nature and history of text genres – but always in the analytical context of 
communication: of ist participants, centres, channels, instruments, media”. Na temat komuni-
kacji w rzeczypospolitej uczonych zob. też artykuł P. Dibona, Communication in the Respublica 
Literaria of the 17th Century, „Res Publica Litterarum” 1 (1978), s. 43-50, do którego niestety 
nie dotarłem.

29 A. Grafton, dz. cyt., s. 9. 
30 C. T. Callisen, B. A. Adkins, The Old Face of ‘New’ Social Networks: The Republic of Letters 

as a Virtual Community, http://eprints.qut.edu.au/38406/3/38406.pdf (dostęp 13.10.2014).
31 Zob. H. Jaumann, Handbuch Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit, Bd. 1: Bio‑biblio‑

graphisches Repertorium, Berlin-New York 2004, s. 500, a ponadto: P. N. Miller, Peiresc’s Euro‑
pe. Learning and Virtue in the Seventeenth Century, New Haven-London 2000. 

32 Gassendus Petrus [Gassendi Pierre], Viri illustris Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc, sena‑
toris aquisextiensis, vita, Hagae-Comitum 1655, s. 232: „Quod ad librorum lectionem spectat, 

http://eprints.qut.edu.au/38406/3/38406.pdf
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sugeruje  Gassendi, sam żadnej książki nie napisał, mimo wszechstronnej 
wiedzy i ambitnych planów  33, cały wysiłek wkładając w pisanie listów, od-
znaczających się jednak taką uczonością, że – jak podkreślał biograf – do-
równywały niejednej książce i z całą pewnością zasługiwały na druk  34. Po 
latach – dodajmy – Isaac D’Israeli uzna Peiresca za doskonałe uosobienie 
nowoczesnego człowieka pióra (the perfect character of the modern man of 
letters)  35.
 Oczywiście, pozycja Peiresca jako epistolografa wyróżniała go spośród 
innych obywateli reipublicae litterariae, chodzi tu jednak raczej o różnicę 
ilościową niż jakościową, jako że pisanie listów stanowiło jedną z podsta-
wowych form aktywności w obrębie tego, co przez analogię do wymiany 
handlowej określano dawniej jako commercium litterarium  36, a co dziś na-
zwalibyśmy raczej obiegiem informacji czy po prostu komunikacją. Z tego 
też względu zachowane do dziś listy stanowią nieocenioną kopalnię wia-
domości o  funkcjonowaniu środowiska dawnych uczonych i  przyciągają 
uwagę współczesnych badaczy. Jako narzędzie komunikacji listy pełniły, 
podobnie jak to już było w starożytności, dwie podstawowe i do pewne-
go stopnia zazębiające się funkcje: służyły wymianie informacji i nawiązy-
waniu oraz podtrzymywaniu relacji międzyosobowych  37. Pierwsza z nich 
doszła do głosu choćby w cytowanym liście Francesca Barbara do Braccio-
liniego, w którym nadawca nie tylko gratuluje adresatowi filologicznych 

parum profecto otii, quod posset ilii impendere, postremis vitae annis superfuit. Siquidem totus 
pene fuit in conscribendis epistolis [...]”. 

33 Tamże, s. 240: „Superest aliquid adiiciam de opinione vulgo effusa, quod componendis 
variis libris et tractatibus admoverit manum. Et sane haud negandum quidem, [...] quoniam, ut 
nullum fuit genus laudabilis eruditionis, quod animi sui amplitudine, curiositateque non fuerit 
complexus, ita nihil propemodum fuit, de quo aliquid scribere pererudite non destinarit. Ve-
runtamen nihil demum fuit, cuius scriptionem fuerit aggressus, si ea excipias, quae, ut iam in-
nui, in Epistolas transsumpta inseruit [...]”. 

34 Tamże, s. 241: „Quare cum idem subvereretur, et omnia tamen perire nollet, id cepit con-
silium, quod iam diximus, ut ex occasionibus interdum subnatis, interdum quaesitis, Epistolas 
conscriberet, in quas praecipua quaeque referret. Heinc dicere licet, plaerasque exstare, quae 
eruditonis refertissimae pro totidem libris haberi, ac in lucem edi omnino merantur”. 

35 I. D’Israeli, The Man of Letters, [w:] tegoż, The Literary Character or the History of a Man 
of Genius, vol. 2, London 1828, s. 214-242.

36 J. G. Pritius, dz. cyt., s. 32-33 („Commercia litteraria, Conversationes eruditae”); zob. też: 
J. F. Hertel, Programma inaugurale de mercatura litteraria et iustitiaria, Von der Gelehrten und 
Rechtlichen Handelschafft, [Ienae 1739], k. a2v: „Ita absurdum non habetur quando scholas et 
academias appellamus Emporia eruditionis et bonarum artium, evulgationes scriptorum et lit-
terarum pretiosarum, nec non correspondentias virorum doctrina inclarescentium nominamus 
Commercia litteraria [...]”. Współcześnie do tej metaforyki nawiązał A. Grafton, dz. cyt., s. 11, 
pisząc o republice uczonych jako „intelektualnym rynku” (intellectual market).

37 Zob. S. Corbinelli, Amicorum colloquia absentium. La scrittura epistolare a  Roma tra 
comunicazione quotidiana e genere letterario, Napoli 2008, s. 56-67. 
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odkryć, ale także już w pierwszych słowach dziękuje za udostępnienie ka-
talogu odnalezionych rękopisów: 

Chociaż wystarcza ci świadomość dokonania czegoś wielkiego i  zasłużonej 
życzliwości, jaką okazują ci uczeni, to jednak z racji łączących nas związków 
naukowych uznałem za rzecz właściwą, by ci podziękować i nie przemilczeć 
twojej wielkiej przysługi, jaką nam wyświadczyłeś, przysyłając spis ksiąg, które 
twoim staraniem i wysiłkiem zostały odzyskane dla nas i dla potomności, aby-
śmy mogli cieszyć się wielce i radować tak prywatnie jak i publicznie  38.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że przysługa, o  której 
wspomina Barbaro, została wyświadczona za pośrednictwem listu, spełnił 
on zatem funkcję analogiczną do tej, jaką znacznie później zaczęły pełnić 
periodyki naukowe, na bieżąco informujące o prowadzonych przez uczo-
nych badaniach i  ich rezultatach  39. Oczywiście, nie wszystkie listy daw-
nych erudytów można uznać za ekwiwalent czy zapowiedź późniejszych 
artykułów naukowych  40, co nie zmienia faktu, że bez nich trudno wyobra-
zić sobie obieg informacji w dawnej Europie. Korespondencja uczonych, 
jak pisał autor cytowanej już dysertacji De republica litteraria, w znacznym 
stopniu przyczyniała się do postępu naukowego (ad studiorum incremen‑
tum), albowiem najwięksi uczeni z powodu oddalenia nie mogliby wymie-
niać myśli i konsultować się ze sobą, gdyby nie listy, dzięki którym, choć 
nieobecni ciałem, mogą wspierać się przynajmniej duchowo. Nie ma takie-
go zagadnienia naukowego – dodawał – które nie byłoby poruszane w li-
stach, jak o tym świadczy korespondencja Erazma, Scaligera, Causabona, 
Lipsjusza, Melanchtona i innych erudytów  41.

38 Francisci Barbari et aliorum ad ipsum epistolae..., s. 1-2: „Etsi praeclari facti tua conscien-
tia et uruditorum hominum, de quibus meritus es, tanta etiam in te voluntate contentus sis, 
tamen pro ea litterarum necessitudine, qua non mediocriter devincti sumus, nostra interesse 
putavi tibi gratias agere, et humanissimum hoc tuum officium minime silentio praeterire, cum 
illorum indicem librorum ad nos misisses, quos opera ac diligentia tua nobis et posteris recupe-
rasti, ut privatim et publice et maximo gaudio et gratulatione frueremur”.

39 Zob. V. R. Giustiniani, La communication érudite: Les lettres des humanistes et l’article 
moderne de revue, [w:] La correspondance d’Erasme et l’epistolographie humaniste. Colloque in‑
ternational tenu en novembre 1983, Bruxelles 1985, s. 109-133.

40 Tamże, s. 10: „A côté des lettres humanistes qu’on est en droit de considerer come 
l’equivalent de nos articles de journal, il y en a ‘autres qu’on peut considerer com les avant-co-
ureurs de nos articles de revue culturelle”.

41 J. G. Pritius, dz. cyt., s. 32-33: „Plurimum et illa [scil. commercia litteraria – WP] condu-
cunt ad studiorum incrementum; cum saepe contingat viros omni scientiarum copia adfluenter 
instructos longa locorum intercapedine disiungi a se, ut cogitationes atque consilia sociare non 
possint, nisi in subsidium adhibeatur haec litterarum commoditas, ac qui absentes a se sunt cor-
pore, saltim animo per epistolas sibi invicem sistantur. Testantur virorum eruditionis profun-
dae laude celebrium epistolae, quas cum ad sese mittere mutuo gauderent, typorum beneficio 
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 Korespondencja służyła jednak nie tylko wymianie informacji, ale także 
nawiązywaniu i podtrzymaniu osobistych relacji między uczonymi, w tych 
również takich, które można określić mianem przyjacielskich. Należy przy 
tym zauważyć, że między przyjaźnią a  stanowiącą jej reprezentację kore-
spondencją (wraz z innymi formami komunikacji) dawnych erudytów za-
chodził związek, by tak rzec, dialektyczny: o ile ta druga, jak zauważył Wil-
fried Barner, była nie do pomyślenia bez sformalizowanej, ale skutecznie 
oddziałującej ideologii „uczonej” przyjaźni  42, o tyle ta pierwsza, żeby fak-
tycznie zaistnieć, wymagała tego, co Arystoteles określał jako ἐνέργεια, a co 
w języku bliższym humanistom określano jako officia amicitiae lub też, by 
nawiązać do terminologii nieznanego bliżej Johanna Schraga (Schragius), 
autora rozprawy De amicitia eruditorum z 1696, studium in exercitio ami‑
citiae eruditae  43, a więc różne formy czynnego okazywania i pielęgnowania 
przyjaźni. Wymiana listów zajmowała wśród nich bynajmniej niepoślednie 
miejsce i przez obywateli republiki uczonych była postrzegana, jak sugeruje 
Anthony Grafton, wręcz jako moralny obowiązek  44.
 O tym, jak bardzo cenili sobie przyjaźń humaniści począwszy od Petrar-
ki  45, wiadomo nie od dziś, pisała zresztą o tym niedawno Barbara Milew-
ska-Waźbińska, a nieco wcześniej Peter Burke, by wymienić tylko dwa spo-
śród wielu nazwisk uczonych zajmujących się tym zagadnieniem  46. Oparta 

communes orbi litterato fecerunt, quam nulla sit pars doctrinae, nullumque caput, quod argu-
mentum non faciat epistolae litterariae. Nec assensum abnuet, qui Erasmi, Scaligeri, Casaubo-
ni [sic], Lipsii, Camerarii, Melanchthonis, Caselii, Richteri, Fabricii, Sarrauii, Gudii, Salmasii, 
plurimorumque aliorum evoluerunt”. 

42 W. Barner, Gelehrte Freundschaft im 18 Jahrhundert. Zu ihren traditionellen Voraus‑
setzungen, [w:] Frauenfreundschaft  – Männerfreundschaft. Literarische Diskurse im 18. Jah‑
rhundert, Hrsg. W. Mauser, B. Becker-Cantarino, Tübingen 1991, s. 29. Zob. też: D. Van Mier, 
dz. cyt., s. 369-370: „To paraphrase Jaumann, communicatio functioned in a context of concepts 
as benevolentia, benignitas, magnanimitas, facilitas, familiaritas, consuetudo, observantia, ami‑
citia and humanitas”. 

43 J. Schragius, Dissertatio academica de amicitia eruditorum ad ideam Plinii Secundi pra‑
esertim delineata, Argentorati [1696], s. 25. Na temat tej dysertacji zob. W. Pawlak, Przyjaźń 
uczonych, [w:] Przyjaźń w kulturze staropolskiej, s. 65-79.

44 A. Grafton, dz. cyt., s. 9. 
45 Zob. D. Ch. Wojciehowski, Francis Petrarch: First Modern Friend, „Texas Studies in Li-

terature and Language” 47 (2005), nr 4, s. 269-298; E. Fenzi, Petrarca e la scrittura dell’amici‑
zia (con un’ipotesi sul libro VIII, [w:] Motivi e formi delle „Familiari” di Francesco Petrarca, ed. 
C. Berra, Milan 2003, s. 549-590.

46 Z bogatej literatury na ten temat zob. zbiór studiów Przyjaźń w  kulturze staropolskiej, 
a ponadto: B. Milewska-Waźbińska, Przyjaźń humanistów – wzorce, postawy, ekspresja literac‑
ka, [w:] Humanizm polski. Długie trwanie  – tradycje  – współczesność, red. A. Nowicka-Jeżo-
wa, M. Cieński, współpraca A. Pawlak, Warszawa 2008-2009, s. 63-74; P. Burke, Humanism 
and Friendship in Sixteenth‑Century Europe, „Groniek” 134 (1996), s. 91-98 (wersja posze-
rzona [w:] Friendship in Medieval Europe, ed. J. Haseldine, Stroud 1999, s. 262-274). Więcej 
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na wspólnocie intelektu i podobnych wartościach amicitia była jednym ze 
sposobów wyrażania humanitas, nic więc dziwnego, że humaniści organi-
zowali konkursy literackie na najlepszy poemat o przyjaźni lub zakładali 
stowarzyszenia skupiające przyjaciół (jak wenecka Compania degli Amici, 
której członkiem był Pietro Bembo) i  rządzące się specjalnymi prawami 
(leggi)  47. Świadectwem znaczenia, jakie przypisywano przyjaźni w huma-
nistycznej społeczności uczonych, są poświęcone jej traktaty i dialogi (by 
wspomnieć tylko Dell’amicizia Leona Battisty Albertiego, Kochanowskie-
go Wykład cnoty lub esej Montaigne’a O przyjaźni)  48, utwory poetyckie  49, 
alba (libri) amicorum  50, a przede wszystkim epistolografia, którą z takim 
upodobaniem i zapałem uprawiali dawni uczeni  51. 
 Choć, jak pisała Simon Weil, „w przyjaźni jest pewna powszechność, ko-
cha się istotę ludzką tak, jakby chciało się kochać każdego z poszczególnych 

o przyjaźni w kulturze wczesnonowożytnej w zbiorach studiów: Friendship in the Middle Ages 
and Early Modern Age. Explorations of a Fundamental Ethical Discourse, ed. A. Classen, M. San-
dige, Berlin-New York 2010 (tu zwł. syntetyczny artykuł A. Classena, Introduction: Friend‑
ship  – The Quest for a  Human Ideal and Value. From Antiquity to the Early Modern Time, 
s.  1-183); Discourses and Representations of Friendship in Early Modern Europe, 1500‑1700, 
ed. D. T. Lochman, M. López, L. Hudson, Ashgate 2010. Zob. także: B. Weller, The Other 
Self: Aspects of the Classical Rhetoric of Friendship in the Renaissance, Yale 1974; A. Kuczyńska, 
Sztuka jako filozofia w  kulturze renesansu włoskiego, Warszawa 1988, s. 263-277; Ch. Treml, 
Humanistische Gemeinschaftsbildung. Sozio‑kulturelle Untersuchung zur Entstehung eines neues 
Gelehrtenstandes in der frühen Neuzeit, Hildesheim-Zürich-New York 1989, s. 81-98; U. Lan-
ger, Perfect Friendship. Studies in Literature and Moral Philosophy, Geneva 1994; R. Hyatte, 
The Arts of Friendship. The Idealization of Friendship in Medieval and Early Renaissance Lite‑
rature, Leiden [et al.] 1994; D. Kent, Friendship, Love, and Trust in Renaissance Florence, Cam-
bridge, Mass. 2009.

47 R. Krzywy, Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Janicjusza, „Ter-
minus” 13 (2011), z. 24, s. 96; P. Burke, Humanism and Friendship in Sixteenth‑Century Euro‑
pe, s. 95; D. Kent, dz. cyt., s. 17-31.

48 Na temat Albertiego i  Montaigne’a zob. R. Hyatte, dz. cyt., s. 140, 172-194; B. Wel-
ler, The Rhetoric of Friendship in Montaigne’s Essais, „New Literary History” 9 (1978), nr 3, 
s. 503-523.

49 J. Kotarska, Staropolskie wiersze o  przyjaźni, [w:] Corona scientiarum. Studia z  historii 
literatury i  kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. J.A. Chróścic-
ki [i in.], Warszawa 2004, s. 289-302.

50 P. Burke, Humanism and Friendship in Sixteenth‑Century Europe, s. 97-98; M. Rosen-
heim, The Album Amicorum, „Archaeologia” 62 (1910), nr 1, s. 251-308; W. Klose, Corpus 
alborum amicorum: CAAC: beschreibendes Verzeichnis der Stammbücher des 16. Jahrhunderts, 
Stuttgart 1988; J. Partyka, Album amicorum – pomnik przyjaźni? [w:] Przyjaźń w kulturze sta‑
ropolskiej, s. 81-87.

51 B. Milewska-Waźbińska, dz. cyt., s. 66. Rolę humanistycznej korespondencji w budowa-
niu i podtrzymywaniu przyjaźni między uczonymi oraz w wymianie informacji naukowej przy-
bliżają także: Ch. Treml, dz. cyt., s. 77-81, oraz M. U. Ferber, „Scio multos te amicos habere”. Wis‑
sensvermittlung und Wissenssicherung im Späthumanismus am Beispiel des Epistolariums Marx 
Welsers d.J. (1558‑1614), Augsburg 2008. 
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członków rodzaju ludzkiego”  52, to jednak nie ulega wątpliwości, że przy-
jaźń humanistów, której intelektualnym zapleczem były koncepcje auto-
rów starożytnych  53, miała do pewnego stopnia charakter elitarny, była 
swego rodzaju przywilejem osób odznaczającymi się wysokimi walorami 
moralnymi i umysłowymi i należącymi do ekskluzywnej grupy określanej 
niekiedy jako nobilitas litteraria  54. Nie tylko zresztą przywilejem, ale tak-
że zobowiązaniem wynikającym z przynależności do niej, dlatego też Juan 
Luis Vives, sam zaliczany (obok taki osobistości, jak Tomasz Morus, Be-
atus Rhenanus, Peter Gillis) do elitarnego „klubu” przyjaciół Erazma, któ-
rego nazywał amicus probatissimus  55, w parenetycznym Zwierciadle prawe‑
go uczonego (De vita et moribus eruditi), wydanym jako aneks do traktatu 
De tradendis disciplinis z 1531 r., we fragmencie zatytułowanym „O postę-
powaniu uczonego w stosunku do bliźnich” („Doctor quomodo versabitur 
inter homines”)  56, pisał:

Uczeni żyć winni ze sobą w zgodzie i przyjaźni. Hańbą jest dla nas, że zbóje 
i włóczędzy lepiej się nawzajem znoszą niż uczeni. Zgody tej między uczonymi 
na pewno nie zabraknie, o ile nauki uprawiać będą w duchu prawości i powagi, 
nie dla próżnej chwały i zysku. Albowiem gdy żądze wezmą górę, niepodobna 
mówić o zachowaniu koleżeństwa  57.

 Podobnie jak dla innych humanistów, również dla Vivesa było rze-
czą oczywistą, że owo „koleżeństwo” (w oryginale mowa jest o sancta so‑
cietas) musi mieć podstawę w solidnej formacji moralnej i intelektualnej, 

52 S. Weil, Formy nieuświadomionej miłości Boga, [w:] tejże, Zakorzenienie. Wybór pism, 
Kraków 1961. 

53 Zob. E. Lasocińska, Starożytne teorie przyjaźni i ich renesans w tekstach literackich dawnej 
Polski, [w:] Przyjaźń w kulturze staropolskiej, s. 45-56.

54 W. Kühlmann, Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat: Entwicklung und Kritik des deutschen 
Späthumanismus in der Literaturd des Barockzeitalters, Tübingen 1982, s. 355.

55 P. Burke, Humanism and Friendship in Sixteenth‑Century Europe, s. 92-93. Poglądy 
Vivesa (i Erazma) na temat przyjaźni i  małżeństwa przybliża (z perspektywy gender studies) 
C.M. Furey, Bound by Likeness: Vives and Erasmus on Marriage and Friendship, [w:] Discourses 
and Representations of Friendship in Early Modern Europe, 1500‑1700, s. 29-43.

56 Właściwie nie jest to tytuł, tylko treść pierwszej notki marginalnej w tym rozdziale. Zob. 
J. L. Vives, De vita et moribus eruditi, [w:] tegoż, Opera omnia, t. VI, Valentiae Edetanorum 
1785, s. 424.

57 J. L. Vives, Zwierciadło prawego uczonego, [w:] tegoż, O podawaniu umiejętności, przeł. 
A. Kempfi, Wrocław 1968, s. 248 (por. De vita et moribus eruditi, s. 427: „Docti inter se concor-
diter ac humane conversentur; enimvero turpissimo est nobis, latrones ac lenones maiore inter 
se consensione vivere, quam eruditos; sed nec eruditis unanimitas ac benevolentia deerit si di-
sciplinas integre ac sancte coluerint, non ad gloriam, vel quaestum, nam ubi harum rerum cupi-
ditas invaluit, difficile est sanctam servare societatem”). 
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a niedomagania życia naukowego wynikające z niewłaściwych relacji mię-
dzy uczonymi mają swoje źródło w zachwianiu ładu aksjologicznego. 

Nauki nasze zwie się humanistycznymi, czyż zatem nie powinny nas one 
uczłowieczać? Nauki dane nam zostały przez dobrego Boga, czyż zatem nie 
powinny nas czynić lepszymi?  58

Od odpowiedzi – dla Vivesa oczywistej – na te pytania zależą nie tylko 
prywatne relacje między uczonymi, ale także losy nauki jako takiej, ponie-
waż, jak stwierdzał:

przy takim rozpanoszeniu się nienawiści, jakże wielką szkodę ponoszą nauki! 
Dla tych, co się z  nienawiścią sprzeczają i  traktują nawzajem jak śmiertelni 
wrogowie, przestają mieć znaczenie jakiekolwiek autorytety. Najwartościow-
sze jednostki tracą ochotę na zajmowanie się nauką, bo na ciągłe sprzeczki pa-
trzeć mogą z głębokim jeno obrzydzeniem. Zaprzepaszczony zostaje wszelki 
postęp w naukach, a prawda jest zaciemniona, bo większość uczonych wola-
łaby, aby nauki w ogóle zginęły, niżby przez ich osobistych wrogów posunięte 
zostały naprzód  59. 

 „Za przyjaciela [...] uważamy kogoś, kto drugiemu dobrze życzy i oka-
zuje mu lub zdaje się okazywać mu czynnie swą dobroć [...]” – pisał Ary-
stoteles  60, dając tym samym do zrozumienia, że nie wystarczy żywić przy-
jacielskie uczucia, ale należy je czynnie okazywać. Amicitia sine operibus 
mortua est – można by sparafrazować znane słowa św. Jakuba. Przyjaźń ro-
dzi więc zobowiązania, officia amicitiae, i wymaga czynnego zaangażowa-
nia w jej pielęgnowanie, studium in exercitio amicitiae eruditae, by posłu-
żyć się formułą autora wspomnianej rozprawki De amicitia eruditorum. 
W przypadku uczonych może ono przybierać specyficzne dla nich formy, 
do których zaliczył on: spotkania i  rozmowy, wspólne czytanie książek, 
przesyłanie książek do oceny lub jako darów, dedykowanie dzieł przyja-
ciołom, udostępnianie biblioteki, wspólne przebywanie w miejscach przy-
jemnych z natury lub będących takimi dzięki sztuce („conversationes suas 
et congressus eruditos maxime celebrare [...] locis seu natura, seu adiuvan-
te insuper arte amoenis”)  61, wreszcie convivia uczonych, „przyjemne przez 
to tylko, że są to convivia erudytów, którzy poświęcają większą ich część na 

58 Tamże, s. 250 (por. De vita et moribus eruditi, s. 429).
59 Tamże, s. 250 (por. De vita et moribus eruditi, s. 429). 
60 Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie , t. 5, 

Warszawa 1996, s. 263 (1166a). 
61 J. Schragius, dz. cyt., s. 25-29. 
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uczone rozmowy”  62. Oczywiście, nie mogło wśród wymienionych sposo-
bów okazywania przyjaźni zabraknąć korespondencji:

Poza tym – pisał Schragius – kiedy Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej (8, 5, 
4 [1157b]) stwierdza, że [...] „rozłąka nie podkopuje przyjaźni jako takiej, lecz 
tylko nie pozwala na jej ziszczenie się”, to na tym większą pochwałę zasługuje 
przyjaźń uczonych, gdyż nawet odległość nie stanowi dla niej przeszkody, po-
nieważ „można obcować i z nieobecnymi przyjaciółmi”, jak mówi Seneka (Ep. 
55). Do tego najbardziej służy wymiana listów, które w przypadku uczonych, 
podobnie jak ich rozmowy, dotyczą nie tylko spraw prywatnych, domowych 
czy nawet publicznych, ale po większej części także naukowych. Dlatego też 
nie tylko te, które pozostały po dawnych pisarzach, ale także te, które są pu-
blikowane współcześnie, jak np. Erazma, Lipsjusza, Grotiusa i  in., stanowią 
skarbnicę wiadomości i mądrości  63.

 Jak już wspomniano, zależność między przyjaźnią a  korespondencją 
miała do pewnego stopnia charakter dialektyczny, obustronny, co skła-
nia do postawienia z pozoru absurdalnego pytania o to, która z nich jest 
pierwsza w  porządku przyczynowo-skutkowym. Cycerońska, powszech-
nie przyjmowana aż po XVIII wiek definicja listu, zgodnie z którą jest on 
„rozmową nieobecnych przyjaciół” – colloquium amicorum absentium  64 – 
zdaje się sugerować, że najpierw jest przyjaźń, są przyjaciele, potem jest list. 
Wiadomo jednak, że niekiedy – a w przypadku dawnych uczonych nader 
często – to od wymiany listów zaczyna się przyjaźń a nawet, o czym jeszcze 
będzie mowa, do niej się tylko ogranicza. Zresztą nawet przywołana for-
muła Cycerona, o czym nie zawsze się pamięta, pochodzi ze zdania,  które 

62 Tamże, s. 29: „Ad iucunditatem porro huius amicitiae faciunt convivia, quae hoc ipso iu-
cunda, quia Eruditorum, ubi docti sermones potiorem partem faciunt [...]”. 

63 Tamże, s. 27: „Caeterum quando Arist. Eth. Nic. l. 8. c. 5. §. 4. dicit: [...] Locorum interval‑
la amicitias non simpliciter dirimunt, sed muneris functionem, tanto maior amicitiae eruditae 
laus est, quid in illa ne ἐνέργεια quidem locorum intervallis tollitur, sed conversari cum amicis 
etiam absentibus licet. Senec. ep. 55. Huc maxime pertinet commercium per epistolas; quae non 
saltem de negotiis privatis et domesticis aut etiam publicis, sed inter doctos magnam partem in 
rebus ad doctrinam et studia pertinentibus, ut et ipsi sermones ipsorum versantur. Adeoque non 
tantum quae a veteribus scriptae supersunt, sed etiam quae adhuc in nostro Parnasso vulgantur, 
magnum eruditionis et sapientiae thesaurum continent, ut Erasmianae, Lipsianae, Grotianae 
etc.” (fragment z Etyki Nikomachejskiej w przekładzie D. Gromskiej).

64 Cyceron, Filipiki. Mowy przeciwko Markowi Antoniuszowi, przeł. K. Ekes, Warszawa 
2002, s. 46 (Phil. 2,4,7). Formuła ta okazała się, jak wiadomo, niezwykle atrakcyjna dla rene-
sansowych oraz późniejszych teoretyków epistolografii. Zob. np. J. Lipsius, Epistolica institutio, 
Antverpiae 1614, s. 4: „Definio autem Epistolam: SCRIPTUM ANIMI NUNTIUM AD AB-
SENTES, AUT QUASI ABSENTES”. Por. I. Krasicki, Listy, [w:] tegoż, Uwagi, wstęp i oprac. 
Z. Libera, Warszawa 1997, s. 71: „Powszechna, przyzwoita i dobrze rzecz wyłuszczająca jest li-
stu definicja, iż jest rozmową nieprzytomnych”.
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można odczytać jako sugestię, że to właśnie list jest tym, co pozwala za-
istnieć przyjacielskim relacjom: „Uniemożliwianie wymiany zdań między 
nieobecnymi przyjaciółmi – czymże innym jest, jak nie usuwaniem z życia 
owego współżycia w przyjaźni?”  65 
 Jakkolwiek sprawy się mają, wypada stwierdzić, że przynajmniej od cza-
su przypisywanych niegdyś Demetriuszowi z Faleronu rozprawek O wyra‑
żaniu się i Wzory listów, uznawanych za najstarsze źródła do teorii episto-
lografii  66, przyjacielskie nastawienie (philophronesis) uważano za istotną 
cechę listu, który ma być przede wszystkim dowodem przyjaźni  67. Na 
płaszczyźnie literackiej wyrazem tego nastawienia była topika przyjaźni, 
wszechobecna w antycznej epistolografii  68 i równie często spotykana w li-
stach autorów wczesnonowożytnych  69. Za przykład – wskazany przez Jo-
hana Huizingę – mogą posłużyć chociażby młodzieńcze listy Erazma do 
jego przyjaciela z czasów pobytu w klasztorze augustianów w Steyn, Serva-
tiusa Rotgera z Rotterdamu. W jednym z nich pisał: „Takiego jestem du-
cha, że w tym życiu nic wyżej przyjaźni nie stawiać, niczego gwałtowniej 
nie pożądać ani też pilniej dochować nie chcę”  70. Komentując te wynu-
rzenia, Johan Huizinga zwracał uwagę na ich wyjątkowość: z listów tych 
„wyłania się obraz Erazma taki, jakiego nigdy już później nie znajdziemy: 
młodego człowieka o większej niż kobieca wrażliwości, przepełnionego tę-
skną potrzebą sentymentalnej przyjaźni”  71. Oczywiście, rodzi się pytanie 
o szczerość tych wylewów serdeczności. „Często – pisze Huizinga – uważa-
no owe listy jedynie za ćwiczenia stylistyczne”, jednak zdaniem holender-
skiego uczonego jest to niesłuszne: „Taka egzaltowana przyjaźń wydaje się 

65 Cyceron, dz. cyt., s. 46 (w oryg.: „Quid est aliud tollere ex vita vitae societatem, tollere 
amicorum conloquia absentium?). 

66 R. Turasiewicz, Retoryka hellenistyczna, [w:] Literatura Grecji starożytnej, red. H. Pod-
bielski, t. II, Lublin 2005, s. 214-218; C. Poster, A Conversation Halved. Epistolary Theory in 
Greco‑Roman Antiquity, [w:] Letter Writing Manuals and Instructions from Antiquity to the 
Present. Historical and Bibliographic Studies, ed. C. Poster, L. C. Mitchell, Columbia 2007, 
s. 23-27.

67 C. Poster, jw., s. 24 („Demetrius’ primary model of epistolarity is the »philophronetic« 
familiar letter [...], one written primarily to maintain a relationship of friendship between the 
receiver and recipient”. Szerzej tę kwestię potraktował H. Koskenniemi, Studien zur Idee und 
Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. Chr., Helsinki 1956, s. 35-37. 

68 K. Thraede, Grundzüge griechisch‑römischen Brieftopik, München 1970, s. 125-146.
69 Zob. np. J. K. Kipf, Humanistische Freundschaft im Brief. Zur Bedeutung von amicus, 

amicitia und verwandter Begriffe in Briefcorpora deutscher Humanisten von 1480‑1520, [w:] 
Verwandtschaft, Freundschaft, Bruderschaft. Soziale Lebens‑ und Kommunikationsformen im 
Mittelalter, Hrsg. G. Krieger, Berlin 2009, s. 491-509.

70 Cyt. za: J. Huizinga, Erazm, przeł. M. Kurecka, wstęp M. Cytowska, konsult. nauk. 
L. Kołakowski, Warszawa 1964, s. 31. 

71 Tamże, s. 29. 
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doskonale zgodna z naturą Erazma, a ponadto pasuje też do epoki”, w któ-
rej panował swoisty kult tkliwej przyjaźni  72. Był on ważnym elementem 
ówczesnej arystokratycznej kultury dworskiej, ale jego ślady można odna-
leźć także w korespondencji klasztornej. Zdaniem Huizingi należał on też 
do specyficznych cech devotio moderna  73.
 Poruszony przez niderlandzkiego historyka problem szczerości zawar-
tych w listach Erazma deklaracji uczuć można odnieść – mutatis mutan‑
dis – jeśli nie do całej, to do znaczącej części korespondencji dawnych uczo-
nych. Dale Kent, komentując podobne zapewnienia o przyjaźni i miłości 
w listach piętnastowiecznych florentyńczyków, zauważył, że wśród bada-
czy istnieje tendencja, by nie traktować ich zbyt poważnie jako odzwier-
ciedlenia autentycznych uczuć. Zdaniem uczonego, postawa ta jest po 
części uzasadniona, jeśli weźmie się pod uwagę wysoki stopień skonwen-
cjonalizowania listów, który sprawia, że bardzo trudno stwierdzić, w jakim 
stopniu obecna w  dawnej epistolografii retoryka przyjaźni odzwiercie-
dla rzeczywiste stosunki między nadawcą i odbiorcą. Tym niemniej uczo-
ny przestrzega przed zbyt łatwym redukowaniem jej do „czystej formy” 
i postuluje, by konfrontować ją z innymi informacjami o relacjach między 
korespondentami  74.
 Wątpliwości, jakie wzbudza retoryka przyjaźni, wydają się szczególnie 
uzasadnione, gdy skądinąd wiadomo, że korespondencja nie była zbyt in-
tensywna, a osobiste kontakty jej twórców były sporadyczne lub nigdy nie 
miały miejsca. Jednak nawet w takim przypadku nie należy chyba zbyt lek-
komyślnie sprowadzać topiki przyjacielskiej do rangi pozbawionych treści 

72 Tamże, s. 30. 
73 Tamże. O znaczeniu, jakie Erazm przypisywał przyjaźni, świadczyć może wysunięcie na 

pierwsze miejsce w wydaniach Adagiów, począwszy od 1508 r., przysłowia, które w paryskiej 
edycji z 1500 r. znajdowało się na 94 pozycji: Amicorum communia omnia. Zob. Erazm z Rot-
terdamu, Opera omnia emendatiora et auctiora, t. 2, Lugduni Batavorum 1703, kol. 13-14. Wię-
cej na ten temat K. Eden, „Between Friends All is Common”: The Erasmian Adage and Tradition, 
„Journal of the History of Ideas” 59 (1998), nr 3, s. 405-419. O przyjaźniach Erazma w świetle 
jego korespondencji pisała Y. Charlier, Erasme et l’amitié d’après sa correspondance, Paris 1977. 
Sprawą otwartą pozostaje sygnalizowany przez Huizingę wpływ, jaki na Erazma (i innych hu-
manistów) wywarła tradycja przyjaźni pielęgnowanej w kręgu późnośredniowiecznej kultury 
monastycznej oraz w środowiskach zbliżonych do devotio moderna. Zob. A. Classen, dz. cyt., 
30-37, 68-69, oraz J. Constantine-Jackson, Sapienter amare poterimus: On Rhetoric and Friend‑
ship in the Letters of Heloise and Abelard i J. P. Haseldine, Monastic Friendship in Theory and in 
Action in the Twelth Century, [w:] Friendship in the Middle Ages and Early Modern Age, s. 247-
279, 349-393; J. Haseldine, Friendship and Rivarly: The Role of Amicitia in Twelth‑Century 
Monastic Relations, „Journal of Ecclesiastical History” 44 (1993), s. 390-414; B. P. McGuire, 
Jean Gerson and the End of Spiritual Friendship: Dilemmas of Conscience, [w:] Friendship in Me‑
dieval Europe, s. 229-250.

74 D. Kent, dz. cyt., s. 58-59. 
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retorycznych frazesów. Trzeba przy tym pamiętać, że przyjaźń humani-
stów niekoniecznie była tym, co dziś potocznie rozumie się przez to po-
jęcie i co być może jest źródłem nieporozumień w ocenie czy interpreta-
cji zawartych w  listach deklaracji przyjaźni, które są albo niedoceniane, 
albo przeciwnie  – przeceniane, gdy wyprowadza się z  nich zbyt daleko 
idące wnioski o relacjach łączących nadawcę i odbiorcę lub o żywionych 
przez nich względem siebie uczuciach. Zdaniem Christine Treml, przy-
jaźń humanistów należy traktować jako szczególny fenomen socjologicz-
ny, często oparty na zasadzie do ut des, którego nie należy utożsamiać ze 
współczesnym pojmowaniem przyjaźni jako relacji zindywidualizowanej 
i niesformalizowanej  75. Nie znaczy to, że była ona całkowicie pozbawiona 
pierwiastków subiektywnych i uczuciowych, tylko że trudno o nich wnio-
skować na podstawie zachowań czy form wypowiedzi w wysokim stopniu 
skonwencjonalizowanych i zrytualizowanych, należących – by posłużyć się 
formułą Agnieszki Czechowicz – do porządku sztuki czyli regularności  76 
i ukierunkowanych pragmatycznie na osiągnięcie takiej czy innej korzyści. 
Pytanie o ich szczerość czy autentyczność jest więc niemal nie na miejscu, 
odnosi się bowiem do innego porządku, by trzymać się tej terminologii, 
rzeczywistości.
 Uwagi powyższe korespondują z tym, co skądinąd wiadomo o huma-
nistycznej koncepcji przyjaźni jako relacji opartej nie tyle na uczuciach 
i  emocjach, ile na wartościach etycznych i  intelektualnych, które można 
metonimicznie określić jako humanitas i ratio, virtus i veritas. „Przyjmij-
cie, iż zaprząg ten powodowany jest przez cnotę i rozum” – pisał o przyjaź-
ni Montaigne  77, wyrażając tym samym opinię powszechnie przyjmowaną 
przez współczesnych mu autorów. Dla zbudowanej na takim fundamen-
cie przyjaźni bezpośrednia znajomość czy fizyczny kontakt są może ważne, 
ale niekonieczne: „Sama cnota zmusza nas do tego, byśmy miłowali tych, 

75 Ch. Treml, dz. cyt., s. 82. Por. F. H. Tenbruck, Freundschaft. Ein Beitrag zu einer Sozio‑
logie der persönlichen Beziehungen, „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie” 
16 (1964), s. 447: „Dotychczas była mowa o przyjaźni rozumianej jako w najwyższym stopniu 
zindywidualizowana relacja, która wyrasta z niezależnych uczuć i spełnia się koncentrując się 
na innym, w taki jednak sposób, że przyczynia się jednocześnie do integracji własnego Ja. Nie 
jest to jednak jedyna forma przyjaźni [...]. Tak np. temat przyjaźni odżył na nowo w okresie hu-
manizmu. Znawcy tematu zwrócili uwagę, że więzy przyjaźni łączące uczonych humanistów 
sprawiają wrażenie wyjątkowo nieautentycznych. Świadczy o tym nazbyt wyraźnie kopiowanie 
antycznych wzorów. Niezależna, osobista i rzeczywiście przeżywana przyjaźń najwyraźniej nie 
wyszła w tym okresie poza stadium początkowe”.

76 A. Czechowicz, Uwagi o przymusach metodologicznych w badaniach literatury staropol‑
skiej, „Roczniki Humanistyczne” 56 ( 2008), z. 1, s. 8.

77 M. de Montaigne, Próby, przeł. T. Żeleński (Boy), ks. 1, Warszawa 1957, s. 285.
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których nigdy nie widzieliśmy”  – pisał Konrad Celtis  78. Równie ważne, 
a  może nawet ważniejsze niż spotkanie twarzą w  twarz staje colloquium 
absentium amicorum, czyli korespondencja. W tym kontekście nie dziwią 
słowa niemieckiego humanisty Christopha Scheurla (1481-1542), któ-
ry w liście z 1511 r. do niewidzianego nigdy wcześniej Georga Spalatina 
(1484-1545) pisał: 

Cieszę się, że nadarzyła się okazja, abym napisał do ciebie, ale cieszę się jeszcze 
bardziej, że mogłem zaprzyjaźnić się z tobą. Albowiem często się zdarza, że ze 
względu na niezwykłą cnotę musimy kochać tych, którzy są od siebie oddaleni 
i nigdy się nie spotkali  79.

 W podobnym duchu Carolus Clusius, jeden z najwybitniejszych bota-
ników szesnastowiecznych, zwracał się do swojego nowego „przyjaciela”, 
Johanna Crata von Krafftheim (1519-1585):

Chociaż dzieli nas wielka odległość, z powodu której nasza przyjaźń nie może 
być umocniona za sprawą wzajemnej rozmowy, to jednak listy (które wydają 
się wynalezione po to, by umożliwić rozmowę między nieobecnymi osobami) 
mogą usunąć tę niedogodność  80. 

 Niektóre z wieloletnich, noszących znamiona autentycznej przyjaźni, 
relacji Clusiusa ze współczesnymi uczonymi, takimi jak Joachim Came-
rarius czy Ulisses Aldrovandi, miały wyłącznie korespondencyjny charak-
ter  81. Do grona takich korespondencyjnych przyjaciół Clusiusa zaliczał się 
również Justus Lipsjusz, który do czytelników pierwszej centurii swoich li-
stów zwracał się ze słowami: 

Chcesz mnie poznać, jak kogokolwiek innego? Czytaj moje listy – one mnie 
opisują, są odbiciem, bez ułudy, mojej natury, stanu ducha, inteligencji, ży-
cia zasadniczo. W innych miejscach znajdziesz fałsz i udawanie, tu – prosto-
tę, prawdę i  wygląd, który jest przyrodzony. Jak może duch innego udawać 

78 „Licet enim ipsa virtus, quos nunquam vidimus, nos amare compellat”. Cyt. [za:] 
Ch. Treml, dz. cyt., s. 218.

79 Ch. Scheurl, Briefbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Reformation und ihrer Zeit, Hrsg. 
F. von Soden, J.K.F. Knaake, Bd. 1, Potsdam 1867, s. 65: „Gaudeo mihi oblatam esse ad te scri-
bendi occasionem; magis gaudeo argumentum mihi datum esse constituendae tecum amicitiae: 
saepe enim fit, ut vel quos nunquam vidimus amare cogamur absentes propter incredibilem vir-
tutem” (por. Ch. Treml, dz. cyt., s. 218). 

80 Cyt. [za:] B. W. Oglilvie, The Science of Describing. Natural History in Renaissance Euro‑
pe, Chicago-London 2006, s. 81. 

81 Tamże.
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w piśmie tego rodzaju, improwizowanym i często pilnym? Nie może. I jakże 
przed przyjacielem, przed „drugim ja”? Nie chce. Nie może  82.

Ten sam uczony, na wieść o śmierci Janusa Gulielmusa, z którym utrzymy-
wał kontakt przez wiele lat, napisał: „Nie znałem go z widzenia, ale dobrze 
poznałem jego umysł” („De vultu aut facie non eum noveram, optime de 
animo”)  83.
 Z przytoczonych wypowiedzi, za którymi stoi i Cycerońska koncepcja 
przyjaźni, i Cycerońska definicja listu, można by wyprowadzić wniosek, że 
list jest jedynie substytutem rozmowy lub remedium na oddalenie w prze-
strzeni, a  więc formą komunikacji wymuszoną przez okoliczności i  jako 
taka nieco gorszą od innych, bardziej bezpośrednich. Tak jednak nie jest. 
W  wypowiedziach dawnych autorów (np. w  wyżej cytowanej przedmo-
wie Lipsjusza) pojawia się bowiem myśl, znana już starożytnym  84, że w pew-
nych sytuacjach list ma przewagę nad rozmową czy innymi formami komu-
nikacji oralnej. W tym duchu o korespondencji uczonych pisał w swoim 
Polihistorze Daniel Georg Morhof: 

Z nieobecnymi obcujemy za pomocą listów. Ludzie, którzy kontaktują się 
w ten sposób, łączy tylko podobieństwo umysłów, ponieważ nigdy się nie wi-
dzieli, co nierzadko przyczynia się bardziej do rozpalenia uczuć, niż bezpo-
średnia rozmowa. List przysłania te wszystkie wady, które mogą się ujawnić 
w obyczajach albo w wyglądzie rozmówcy. Sam duch tu rozmawia i pokazuje 
się nago  85.

 Przywołane do tej pory opinie i  wypowiedzi świadczą o  doniosłym 
znaczeniu korespondencji w  humanistycznej rzeczypospolitej uczonych, 
która przynajmniej w teorii miała być jednocześnie wspólnotą przyjaciół, 

82 Cyt. [za:] M. Wojtyniak, Miejsce korespondencji w  humanistycznym projekcie filozoficz‑
nym na przykładzie listów Justusa Lipsjusza do Polaków i Hiszpanów – I, „Eslavística Complu-
tense” 9 (2009), s. 221. Zob. też: J. Machielsen, Friendship and Religion in the Republic of Let‑
ters: the return of Justus Lipsius to Catholicism (1591), „Renaissance Studies” 27 (2013), nr 2, 
s. 164.

83 Cyt. [za:] J. Machielsen, jw., s. 170.
84 O. Hodkinson, Better than Speech: Some Advantages of the Letter in the Second Sophistic, 

[w:] Ancient Letters. Classical and Late Antique Epistolography, ed. R. Morello, A. D. Morrison, 
Oxford-New York 2007, s. 288-295.

85 D. G. Morhof, Polyhistor litterarius, philosophicus et practicus, t. 1, Lubecae 1747 [1. wyd. 
1688], s. 168: „Cum absentibus conversamur per epistolas. Illa homines conversatio sola ingenii 
similitudine coniungit, cum se nunquam viderint, quo affectus saepe plus quam praesentium 
conversatione incendi solet. Tegit epistola et celat omnes illos defectus, qui forte in moribus aut 
forma colloquentis apparent; solus hic animus loquitur, seque nudum exhibet”. 
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połączonych więzami wspólnych ideałów etycznych i naukowych  86. Wska-
zują także na bliski, wręcz ścisły związek idei reipublicae litterariae z głoszo-
ną i powszechnie akceptowaną przez humanistów koncepcją przyjaźni oraz 
odziedziczoną przez nich po starożytnych koncepcją listu. „Bycie obywate-
lem rzeczypospolitej uczonych było ciężką pracą” – zauważył jeden z bada-
czy, komentując hiperaktywność niektórych szesnastowiecznych uczonych 
na polu epistolografii  87. Nawet jeśli to prawda, to z pewnością tym, co czy-
niło tę pracę lżejszą, było poczucie przynależności do elitarnej i jednocze-
śnie egalitarnej reipublicae litterariae oraz fidus amor amicitiae, wierne umi-
łowanie przyjaźni  88.

86 Zob. E. Buszewicz, Fidus amor amicitiae. Idea przyjaźni w „Foriceniach” i „Elegiach” Jana 
Kochanowskiego, [w:] Przyjaźń w kulturze staropolskiej, s. 103.

87 B. Ogilvie, dz. cyt., s. 82. 
88 E. Buszewicz, dz. cyt.


